
Állítólag a mai föln6ttek kilencven százalékának fogalma sincs arró~ hogy
mekkora volt a történelmi Magyarország, e's egy százalékra sem tehetIJ azok
aránya, akik azt is tudják, hogy 1Hanonbozképest további 43km2·relfogyott
az ország a o. világháború után Csebszlovákia javára.

Az igazi kérde'sazonban nem a négyzetkilométerekre vonatkozik, hanem
arra, ami szociológiai eszközökkel valószínűlegfölmérhetetlen: mekkora ma
Magyarország? Persze nem a látható, banem a valóságos, amely bat, amely
működik, amely hiv, amely fáj, amely nélkül a földrajzi Magyarországnak
semmiértelmeazon túl, hogypolitikai,jogi, gazdaságijikcióként tengIJdik- a
szomszédoi: kegyes türelmébtJl. 1engIJdik éssokatmondtunk. Ugyanisegycsak
materiális szférákban elképzelt ország életképtelen lenne. Benne a jog
önkénnyé torzulna, a batalon öncélú eroszakká - még az is,ami demokrati
kusnak mutatkozik -, a gazdasági élet barácsolássá és lopassá süllyedne, a
közoktatás szellemi eroszakká, a művészet talpnyaló, ba éppen nem odamon
dogató publicisztikává sivárodna. Az ilyen ország olyan volna, mint valami
tIJzsdespekuláns vállalat, ami vagy beüt, vagy nem. Legkivált persze akkor
nem, amikor éppen menne a bolt. Egy szikra, egy kicsi szelllJkiderítené, hogy a
csak gazdaságra vagy batalorara épült ország homokon áll és úgy valóságos,
mintaza házasság, meiyben a csókért vagy fizetni kel~ vagy karbatalommal
kényszeríteni - kéjszeriteni, botlik ujjam alatt az Erika neoü írógép... A
dolog csak akkor lenne rosszabb, ha ez az egész az érdekek gazdag
szövede'kévé ideologizálódna. Ebben az esetben a változatlan lényeget ba
zugságmocsár öntene' el.

Az én országom nem e világból való, mondta Pilátusnak a Mester. A miénk
se, ismételjük mi, gyarló tanítVányok: az Ó országának édes hirébtJl tudjuk,
hogy földi hazánk se állhat úgy a népek országútjának sarkán, mint valami
demokratikus szatócsüzlet. Ha létezniés fönnmaradni akar, akkor a valóság
egészében kell elhelyezkednie s nem abban a törede'k létben, amelyet a
batársorompók jelölnek.

Krisztus alapíthatott volna földi királyságot is, mely elIJbb-utóbb egy lett
volna a többi marakodó között. Ó nem azzal formálta át a történetet, hogy
szétütött a rómaiak között, banem önkéntes kínbaláláv~ a föltámadásba
vezetIJvégtelen szeretetével a földi kir41yságokalapkövét mélyebbre helyezte a
banktrezoroknálésa rakétasllóknál: személyiségünknek abba a részébe, mely
nem evilági, mert tIJle való.

Hazánk ba van, lelki haza, e valóságos ország szelleme hatja át a
törvényeket, ad értelmet a gazdaságnak és a munkának és a szabadságnak,
legitimizálja a hatalmat, rendeli szolgálni a minisztert, nehogy összekeverje a
hazát az állammal.

Nagy IJsünk, Szent István,a Koronával a hatalom mámora helyett keresztet
vállalt: a teremtés és a föltámadás Töroényének nehéz szolgálatát. Hatalma
csúcspontján szíve teljes alázatával borult imazsámolyára. Ma sincsen más
útja a megmaradásnak. Melléje kell térdelnünk és föl kell ajánlanunk a
Boldogasszonynakföldi hazánkat, hogyazlelkihazánk is lehessen:valóságos,
boldog, az idl5vel dacoló.
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